ما أخترته من آداب بزرجمهر
The Arabic version of the Āyādgār ī Vazurgmihr is preserved in the Jāvēδān
Xraδ of Muškōya (Miskawayh)1.

§  2قال :رأيت الدنيا ذات تصرف و زوال .ورأيت أهلها رهائن مصائب ومتالف .ورأيت املتاع
فيها قليلا والفناء کثريا .ورأيت أن العيش زهيد والتبعة خموفة .ورأيت أن الدنيا لو فتحت بأسرها المریء
حتی يعطی من سرورها ونعيمها وماتشره إليه النفوس من کل مطلوب (و) کان منافس ا فيها فأتاه من
رلك ما متنی ورفع (م .دفع) عنه اآلفات واملخاوف ووقي املکاره والشرور واألذی ،ورزق السعة من املال
وقرة العني فی األهل والولد واحملبة فی الناس والشرف من السلطان ،مث متتع (م .متع) مبا أعطی فطال به
متاعه وفضل علی نظرائه وعلی أعدائه ،وغبطه اخلاصة والعامة ،وبقی مشرف ا مکرم ا قرير العني مسرورا
مملی 3 § ،لکان أبعد غايته مائة عام حتی يبلی جسده و يفارقه مجاله ويذل عزه ويتمحق (م .ميحق)
سلطانه ،مث أبعد ما خيلف بعده ثلثمائة عام حتی يصري ما مجع متفرقا ،وما عمل منتشرا ،وما شيد
خرابا ،فيصري امسه جمهوال وذکره منسيا وحسبه خاملا وشرفه حقريا وما نعم وباالا وما کسب خباالا،
ويرث سلطانه والة األمور بعده وتنساق األرزاق (م .األموال) واملواريث من األول إلی اآلخر.
فلما رأيت کل جمموع متفرق ا ،وکل مکسوب مستلب ا إال التقوی وعمل الرب الذی ال يسلب عامله
وال يبلی وال يهلك ،رأيت عند ذلک أن أوجه رأيی وقولی وفعلی إلی (عمل) الرب فيکون ذلک
هوالکسب الذی اکتسب والعقد الذی اعتقد .فلم أزل أحب العمل مبا قويت عليه من اخلري،
واالجتناب ملا قدرت عليه من الشر §  4مع التصديق باهلل واالميان بالبعث واملعاد والثواب والعقاب.
فکان ما رجوت يقاءه أحرفا کتبتها فی هذا الکتاب علی طريق املسألة واجلواب.
§  5إن قيل لی :أی الناس أولی بالسعادة؟
قلت :أقلهم ذنوب ا.
§  7فان قيل لی :وأيهم أقل ذنوب ا؟
قلت :أقومهم بأمراهلل علی دينه احلق وأبعدهم من أمرالشيطان.
§  9فان قيل :وما دين اهلل؟
قلت :دين اهلل احلسنات §  11وحسن النية والقول والفعل.
§  13فان قيل :وما حسن النية (والقول والفعل)؟
قلت( :حسن النية) االقتصاد فيها؛ وحسن القول الصدق؛ وحسن الفعل اجلود (والسماحة).

. See the MS Marsh 662 (dated A.H. 439/ A.D. 1047), 11r-16v.
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فان قيل :وما سوء النية (وسوء القول وسوء الفعل)؟
§  15قلت( :سوء النية) إفراط اهلمة؛ وسوء القول الکذب؛ وسوء الفعل البخل.
§  16فان قيل :وما القصد ،وما اجلود ،وما اإلفراط ،وما البخل( ،وما الکذب)؟
قلت :االقتصاد فی اهلمة التذکر لزوال الدنيا وانقطاع أمورها وکف جاحمات اهلوی عن األمور التی
فيها البلء فی الدنيا والشقاء فی اآلخرة.
§  18والسخاء إعطاء اجلسد حقه مع الدين موقرا.
والصدق هو رکوب الطريقة الواضحة ،وصدق النفس عنها فل خيادع املرء نفسه وال يکذهبا.
وإفراط اهلمة اإلخلد إلی الدنيا (والطمأنينة إليها) والطماح إلی األمور التی عاقبتها فساد ،ومثرهتا
عقاب اآلخرة.
والبخل هو منع اجلسد حظه والدين خقه.
والکذب کذب املرء نفسه فل يزال هواها مشفع ا ودينها مسوف ا.
§  23فان قيل :فأی الرجال أفضل؟
قلت :إعملهم بالعقل.
§  25فان قيل :وأيهم اعقل؟
قلت :أنظرهم فی العاقبة ،وأبصرهم خبصمائه ،وأشدهم منهم احرتاسا.
§  27فان قيل :وما تلك العاقبة؟ وما اخلصماء الذين يعرفهم العاقل وحيرتس منهم؟
قلت :العاقبة الفناء ،واخلصماء الطبائع واألهواء املوکلة باإلنسان.
§  29فان قيل :وما تلك الطبائع واألهواء (املوکلة باإلنسان)؟
قلت :احلرص والفاقة والغضب واحلسد واحلمية والشهوة واحلقد والوسنة والرياء.
§  31فان قيل :أی هذه اخلصال أقوی فی بابه وأمره ،وأقل أن يسلم منه؟
قلت :احلرص أبعد رضا وأفحش غضبا.
والفاقة أشد حزنا وأمرض للقلب.
والغضب أجور سلطان ا وأقل شکرا.
واحلسد أسوأ نية وأخلف ظن ا.
واحلمية أشد جلاج ا وأفلج مغالبة.
واحلقد أطول توقدا وأقل رمحة وأشد سطوة.
والوسنة أشد کسل وأرسخ بلدة.
والرياء أشد خديعة وأحق اکتتاما ،وهو أخفی (م .أبقی) وأکذب.
والشهوة أغلب وأشد قهرا.

§  42قال :أيها ،إذا ظفر به الشيطان ،کان أبلغ له فی إهلکهم؟
قلت :تعميته عليهم الرب واملأمث ،والعقاب والثواب ،وعواقب األمور واألعمال ،والقوة التی قوی اهلل
(عزوجل) هبا العباد ملغالبة تلک األهواء.
§  43قال :وما هذه األعمال والقوة؟
قلت :العقل (والعلم) والعفاف والصرب والرجاء والدين والنصيحة.
§  44قال :وما عمل کل واحد من هذه اخللل؟
قلت :عمل العقل اخللص من اخلوف واخلطايا ،والنصب فيما ال عاقبة له ،وإکثار التذکر لفناء
الدنيا وقرب األجل واالحتفاظ من أن ينتقص مبا يفنت.
وعمل العلم إيضاح احلق وتدبري األمور واعتبار باقيها بفانيها (م .مباضيها) واالحتفاظ من التصديق
مبا اليعرف والتناول مبا ال ينال.
وعمل العفاف کف النفس عن السيئات وعن الشهوات املردية ،واحلمل هلا –بالعادة احلسنة واخللق
احملمود -علی الرب والفضائل.
وعمل الرجاء حسن الظن مبا يرجی من األمر فی تقاربة ،وأن يکون أمله بقدر سعيه حتی يبلغ غاية
العمل باخلري.
وعمل الصرب الرضا مبا حضر ،ولزوم الصدق واملعرفة مبا فی الشره من التعب ،وما فی اإلفراط من
اخلوف ،وحسن العزاء عما فات ،وطيب النفس عنه ،وترک معاجلة ما ال يتم ،والبصر باألمر الذی إليه
املرد ،واإلکرام له عن أن يباع بثمن أو خطر لغرض.
وعمل الدين اختيار سبيل الرشد علی سبيل الغی ،وتوطني النفس علی أن من يعمل (عمل) خريا
جيز به [ومن يعمل سوءا جيز به].
§  51والعمل بالتقوی والنصيحة کف الصاحب عن إتباع اهلوی ورکوب القبيح والعمل بالرأی
واألخذ باحلزم .فان أتاه البلء أتاه وهو حذر غري الئم لنفسه وال ملوم.
§  63قال :فأی األخلق أکرم؟
قلت :التواضع ولني الکلمة.
§  65قال :أی العادة (م .العبادة) أحسن؟
قلت :الوقار والتؤدة (م .التودد).
§  67قال :أی السري أرضی؟
قلت :العدل.
قال :أی األعوان أحضر نفعا؟
قلت :الزهادة فی الدنيا.
§  83قال :أی األمور أملك ،األدب ،ام العفاف ،ام الطبيعة؟

قلت :األدب زيادة فی العفاف ،والطبيعة معدهنما وحاملهما ،ولکل آفات؛ فأعظمها منفعة
أسلمها من اآلفات.
§  85قال :وکيف السلمة من اآلفات؟
قلت :أال يشوب العقل عجب ،وال العلم فجور ،وال النجدة بغی ،وال اللب زيغ ،وال احللم حقد،
(ضعف ،وال الصدق) سوء نية ،وال الرجاء هتاون،
وال القناعة صغر خطر ،وال األمانة خبل ،وال العفاف
ٌ
وال اجلود سرف ،وال االستقامة رقة ،وال الرقة جزع( ،وال اجلزع حمادة )،وال التواضع احتقار (م .حمادة)،

وال اللطف ملق ،وال صحبة السلطان رياء ،وال التودد سوء سرية ،وال النصيحة غائلة ،وال حسن الطلب
حسد ،وال احلياء بلدة ،وال الورع حب ممسعة.
§  105قال :أبقدر يصيب الناس ما أصاهبم ،أم بعمل؟
قلت :القدر والعمل کاجلسد والروح :فاجلسد بغري روح ال حراك به ،والروح بغري جسد ال حتس.
فاذا اجتمعا قويا مع ا وصلحا .وکذلك العمل والقدر :لو مل يکن العمل مل يکن القدر يقع علی العمل
وکان شيئ ا ال حيس (م .حيصی)؛ ولو مل يکن العمل يوافق القدر مل يتم ومل ميض؛ ولکنهما باجتماعهما
قوي ا.
§  108قال :وما القدر (وما العمل)؟
قلت :القدر علة ما هو کائن ،والعمل علة ما مل يکن.
§  110قال :فأی شیء أشبه بالدنيا؟
قلت :أحلم النائم.
§ 112قال :أی الناس أحق أن يغبط؟
قلت :امللك الصاحل املظفر.
§  114قال :أی الشقاء (م .الناس) أشقی؟
قلت :الفقر واإلمث (م .الفقري االمث).
§  116قال :أی الرجال أمقت؟
قلت :الفقيه الفاجر.
§  118قال :أی الرجال أقل مها؟
قلت :أفضلهم رضا.
§  120قال :وأيهم أفضل رضا؟
قلت :أقلهم غفلة عن ذکر اهلل تعالی وفناء الدنيا.
قال :أی الرجال أعظم أمانة؟

قلت :أعفهم.
قال :وأيهم أعف؟
قلت :أحياهم.
§  122قال :وأيهم أحيا؟
قلت :من کان الذم أشد عليه (م .عليه أشد) من الفقر.
§  124قال :وأی الرجال أحق حبسن األمل؟
قلت :املعذر املوفق.
§  126قال :ومن املعذر املوفق؟
قلت :إعذار الرجل إقباله علی عمله وقلة فتوره عنه ،والتوفيق موافقة القضاء.
§  135قال :من أشد من تدبر األمور ختريا فيها؟
قلت :العاقل ذو التجارب.
§  139قال :ومن أقنع وأعدل؟
قلتَ :من حياؤه يغلب شهوته ،ووده يعلو حسده ،وختوفه يعلو حقده ،وحلمه يعلو غضبه ،ورضاء

يعلو حاجته ،واحلق يعلو جلاجته وهواه.

§  141قال :من أحق حبسن الثناء؟
قلت :من أمر باملعروف وهنی عن املنکر.
§  145قال :من أحق بالظفر؟
قلت :اجملاهد علی احلق.
أقر للعني؟
§  147قال :أی األشياء ُّ
قلت :الولد النجيب والزوجة املوافقة.
§  149قال :من أصرب علی األذی؟
قلت :احلريص احملتاج إذا طمع.
§  151قال :من أشد جلاج ا؟
قلت :احلقود احلنق القوی.
§  153قال :أی األذی ألزم؟
قلت :الزوجة غري املوافقة والولد السوء.

§  155قال :من أسوأ عهدا؟
قلت :السلطان السفيه الغشوم.
§  157قال :من أطول کابة وحزنا؟
قلت :الفقري بعد الغنی ،والذليل بعد العز ،واآلئس بعد النعمة (م .واليأس بعد الطمع) ،وتالع اهلوی
عند عواقب األمور وخواتيم األعمال.
§  161قال :من أحق بالرمحة؟
فقلت :الکرمي يسلط عليه اللئيم ،والعاقل يسلط عليه اجلاهل ،والرب يسلط عليه الفاجر.
قال :من أشد الناس سقوطا؟

قلت :اجلاهل اجملازف (احملارف).

§  163قال :من أحق بالعذر؟
قلت :الذکی (م .الدين) املضطهد الذی قد ظلم وضيم.
§  165قال :من أشد الناس ندامة؟
قلت :أما عند املوت ،فالعامل (فالغامل) املفرط .وأما عند األعمال ،فالعجل النزق الذی يدرکه رأيه
بعد فوت األمور ،واملدخر الصنيعة عند من ال يشکرها.
§  167قال :من أولی باللوم؟
قلت :من کفر املعروف وأضاع اإلخاء.
§  169قال :فمن أحق بالذم وسوء الثناء؟
قلت :من کان سعيه فيما يفسد الناس.
§  171قال :أی األشياء آثر عند اإلنسان إذا أحصی الرغائب؟
قلت( :ثلث ):أما مادام صحيحا اً فعصيانه هوی النفس ،وأما عند السقم فالصحة ،وأما عند

حضور املوت فاألمن من العقاب.

الناس عليه أحرص؟
§  173قال :أی شیء م

قلت :انبساط اهلوی ،ودرک ما يمشتهی ،ووجود مايلتمس ،وسعة الغنی.
§  179قال :أی شیء أحق أن خياف؟
قلت :زمان السوء ،والصاحب املخادع ،والعدو القوی الصؤول.
§  181قال :أی األشياء أحق أن يستأنس إليه؟

قلت :الزمان الصاحل ،والعمل باخلري ،وذو الود الوفی باإلخاء املوفق فی الدين ،والسلطان ذوالرمحة
(م .ذواملرمحة) والعدل.
§  183قال :أی الزمان أفضل؟
قلت :ما مل تکن الغلبة فيه واالستئثار لألشرار واللئام.
§  187قال :أی امللوك أفضل؟
قلت :أرأفهم بالرعية ،وأعظمهم عفوا ،وأحرصهم علی املعروف.
§  189قال :أی الرجال أفضل؟
قلت :أحسنهم فی السراء والضراء مخلةا ومواساة.
§  191قال :من أکثر صديقا؟
قلت :املتواضع ،اللني الکلمة ،العظيم اخلطر ،احلمول للمؤونات.
§  193قال :من أکثر عدوا؟
قلت :الفاحش لسان ا ،الصغري خطرا ،الشديد تکربا.
§  195قال :أی اإلخاء أدوم؟
قلت :العمل الصاحل.
§  )199([ 199قال :أی اخلزائن أعمر وأبقی؟
فلت :خزائن الرب].
§  203 ،201قال :أی املساعی خري صحبة؟
قلت :صحبة العلماء األخيار.
§  207قال :أی األشياء أروح؟
قلت :األمن.
§  209قال :أی األمن أفضل؟
قلت :صاحل الزمان (م .األزمان).
§  211قال :أی السرور أفضل؟
قلت :سرور العواقب.
§  213قال :أی العيش أرغد؟
قلت :رضا املرء حبظه واستئناسه بالصاحلني.

قال :أی األشياء اجفی وأصعب؟
قلت :السلطان العاتب ذو القلب القاسی.
§  237قال :أی األمور أخبث عاقبة؟
قلت :التماس رضا األشرار.
§  241قال :أی التعب أدوم؟
قلت :صحبة السلطان السیء اخلليقة.
§  243قال :أی شیء أنفذ فی هلک اإلنسان؟
قلت :اهلوی املتبع.
§ [ 247قال :أی شیء أسرع تقلبا؟
قلت :قلب امللوک].
§  251قال :أی شیء أعجب؟
قلت :الرفيق احملارف ،واألخرق املصنوع له.
§  257قال :أی شیء أسرع انقطاع ا؟
قلت :مودة األشرار.
قال :فأی شیء أسرع إفسادا؟
قلت :کلم النميمة.
(قال :أی الرجاء أخبث؟
قلت :رجاء األشرار).
قال :أی شیء أشد (م .أسرع) هتجين ا للمروءة؟
البغی ،وللملوك صغر اخلطر ،وللنساء قلةم احلياء ،وللفقيه اتباع
قلت للعامل :الصلف ،وللشجاع م

اهلوی ،ولعامة الناس الکذب.

قال :أی شیء أکره إلی امللوك؟
قلت :أن يلجأوا إلی ترك سنة ،وأال تستقيم هلم األمور إال ببسط العقوبة.
قال :ما بال احلکماء ال يکثرون ملمة اجلهال؟
قلت :ألهنم ال يلومون العميان أال يبصروا.

There are other sayings, in the Jāwēδān Xraδ, belonging to
Vazurgmihr, or attributed to him.
وقال بزرجمهر :مخسة أشياء من سجايا العلماء :أال يأسوا علی مافاهتم ،وال حيزنوا ملامل يصبهم،
وال يرجوا ما ال جيوز هلم فيه الرجاء ،وال يستکينوا ويفشلوا فی الشدة ،وال يبطروا فی الرخاء.
وقال (أيض ا) :سبع خصال من طباع اجلهال :الغضب فی غري شیء ،واإلعطاء فی غري حق ،وقلة
املعرفة بأنفسهم ،وال يفرقون بني عدوهم وصديقهم ،والتصنع لألشرار ،وکثرة الکلم فی غري نفع،
وحسن الظن مبن ليس لذلک بأهل.
وقال (أيض ا) :مخسة أشياء تقبح بأهلها :ضيق ذرع امللک ،وسرعة غضب العلماء ،وبذاءة النساء،
ومرض األطباء ،وکذب القضاة.
وقال السائل :من أشد األشياء مؤونة؟
قلت :من تکلف إخفاء الفاقة .ومما يزيد الفاقة شد اة علی أهلها االستکانة ملن ال جيرب فاقتهم.
م
قال :ما أشد (م .أقل) األشياء عن أهلها غنی؟
قلت :النصيحة ملن ال يقبلها ،واإلشارة علی املعجب برأيه ،واجملادلة (م .احملاولة) لکف حرص
احلريص.
قال :أی السعدات أفضل؟
قلت :موافقة القدر للهوی ولألمل( ،أی البخت).
وقال :ثلث خصال اليؤمن ضرهن وإن قللن :حب اللهو ،وسوء اخللق ،ولزوم التوانی.
وقال :أرجی علمائنا وأوالدنا وفتيائنا أرغبهم فی صاحل األدب ،وأحذرهم للشر ،وآخذهم بالسنن،
وألزمهم للطبقة التی فوقهم فی السن واحلال.
وقال :من علمة الکرب ضعف ما کان قوي ا من غري سقم وال علة.
وقال :ثلث خصال ينبغی للمره أن يرغب فيهن ،الدعة فی غري تضييع ،والنعمة فی غري شني،
واللذة فی غري مأمث.
تأنی األمور ألهل اجلهل جيهلهم ،وامتناعها علی العلماء
وقال :من الدليل علی القدر أنه حقٍّ :

بعلمهم.

وقال :ينبقی للمره أن يقی ماله جباهه ،وأن يقی جسده مباله ،وأن يقی روحه جبسده ،وأن يقی دينه
بروحه ،ولن تعدو أمور الناس بعض ذلك.

وقال :قوة الغضب احلقد ،ومأواه اللجاجة واحلرص .ومن ذخائر الشيطان اللجاجة (م .احلرص)
واحلقد.
وقال :مما تمعرف (م .يعرف) به عزة العقل أنه ال ميکن أن يستفاد بالثمن وال يغتصب من صاحبه.
وقال :إرادة اهلل من الناس أن يعرفوه؛ فاهنم إذا عرفوه أطاعوه .وإرادة الشيطان من الناس أن جيهلوه،
فاهنم إذا عرفوه هان عليهم فعصوه.
وقال :رفض الدنيا قبل االلتباس هبا أهون من التخلص منها بعد الوقوع فيها.
وقال :من حزم الرجل أال خيادع أحدا ،ومن کمال عقله أال خيدعه أحد.
وقال :من صاحل أعمال الرب اجلود فی العسرة ،والصدق فی الغضب ،وأال يتکرب علی ذی ضرورة
(م .حاجة).
وقال :علی کل امریء أن يصلح من األرض قدر باع (م .ذراع) ،فاذا أصلحه فقد أصلح مجيع
األرض –وذلك الباع (م .الذراع) بدنه (م .بطنه).
وقال :کما ينبغی للمرآة أن تکون أضوأ من الناظر فيها ،فکذلک اإلمام املؤدب :جيب أن يکون
أفضل ممن يؤم و يؤدب.
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وقال :مثانية رهط ال ينبغی هلم إذا أهينوا أن يلوموا إال أنفسهم :الذی يأتی مائدة مل يدع إليها،
واجلالس اجمللس الذی ليس له بأهل ،وطالب اخلري من اعدائه ،ومهني رب البيت فی بيته ،والواقع فی
حديث بني اثنني مل يدخله فيه ،واملتعرض للفضل فی أيدی اللثام ،واملتحمق فی الدالة علی السلطان،
واملقبل حبديثه علی من ال يسمع منه.
وقال :خصال يعرف هبا إخوان العلنية :أن يسرت الرجل منهم علی أخيه ما يعرفه من عيب فيه؛
وأن حيضره مبا حيب ويغيب عنه ما يکره؛ وال خيذله عند الشدة؛ وال حيسده فی الرخاء؛ وال يشمت به
فی املصيبة؛ وال يکتمه سره ،وال يفشی عليه أسراره؛ وال يفسده علی اهله؛ وال حيرشه علی إخوانه؛ وال
يسأله ماله؛ وال يضن عليه مبا عنده.
وقال :مما يکرم به النساء علی بعوهلن (م .بعولتهن) :الکفاية والعفة واهليبة ألزواحهن ،وحسن
التبعل ،وقلة املعاتبة ،واإلمجال فی الغرية.
Dk vi M 521 u-šān ēn-z ōn dāšt kū : bē xvēš tan bē virāyed ud ped
vehīh ī-š ast kārān āxēzed enyā-š kas nē hamuxted, u-š veh nē baved. ēd rāy
cē kas-iz āhōg ī az handāz ī ōy vēned kē dādestān virāst ēsted. cē ped gētīg
xvēš tan andar tis vēned ī az xvēš tan rōšndar ud tābīgdar. vas zamān mard-ē
jāmag ī dōsēn hamē nišed, xvēš tan nē vēned, <bē> ka ō āyēnag ī pāk nišed,
xvēš tan vēned. ēd rāy cē ayōšust ped dīdan az mardōmān rōšndar ud dōsēn
jāmag tārīgdar.
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وقال :جيب علی العافل أن حيسن الثقة باهلل تعالی فی احلاالت کلها ،وبذوی القرابة فی الشدائد،
وباملرأة الصاحلة فی املسکنة ،وبأهل الصدق فی العهود ،وبالعمل الصاحل عند املوت (النازل).
وقال :إن أمر الدنيا کله خمتلط العسر باليسر ،فلست کائنا فی حال يسر ال معسر معه ،وال فی

الغالب فيها عليک اليسر ،فاعرف ما يفضی إليک من لذته
حال عسر اليسر معه .فاذا کنت فی حال
م

مع ما فيه من خلط العسر .واذکر (م .واعلم) أن يسر اآلخرة هو اخلالص من کل عسر؛ وإن کنت فی

حال عسر فاعرف ما يفضی إليک من مؤونته مع ما فيها من خلط اليسر .واعلم أنه مل يصل إليک قط
يسر ال عسر معه ،وال عسر ال يسر معه.
وقال :املرأة الصاحلة تشبه الوالدة واألخت والصديق واألمة .واملرأة السوء تشبه الربة والعدو
والسارق .فاما شبهها بالوالدة فلمحبتها لقربه ،وکزاهتها غيبته عنها ،واحتماهلا فی جنبه کل ما أصاهبا:
فهی تفرح ملا يفرحه وإن کان عليها فيه مؤونة ،وحيزهنا ماحيزنه وإن کان هلا فيه بعض الراحة .وأما شبهها
باألخت فاجملبة اجمللة القائمة عليه مقام (م .قيام) األخت علی أخيها األکرب منها .وأما شبهها بالصديق
فألهنا تقنع منه مبا أتاها وتعذره فيما زواه عنها ،وتبذل ماهلا له ،وتوافقه علی خلقه ،وتعينه علی زمانه.
وأما شبهها باألمة فألهنا تنذلل له وتتبذل فی خدمته وتصرب علی خلقه إن ساء ،وعلی فضله إن قل،
وألهنا تظهر فضله عند الناس فل متنت (م .وال تتمنن) عليه ،وتشکر ما أوالها وتقل معاتبته فيما تنکره
منه أوينکره منها.
واملرأة السيئة تشبه الربة والعدو والسارق .أما تشبهها (م .شبهها ) بالربة فلکسلها وفحشها وکثرة
يسر زوجها أو يسوؤه .وأما تشبهها بالعدو فل ستخفافها (م .بزوجها) به
جتنيها وغضبها ،وإلغفاهلا ما ُّ
وغلظها (م .غلظتها) عليه وجحودها ما کان من إحسانه إليها ،ولسرعة غضبها وطول حقدها وکثرة
شکايتها .وأما تشبهها بالسارق فاخليانتها لزوجها فی ماله ولسؤاهلا إياه ما ال حاجة هبا إليه ،والحتقارها
إحسانه ،وألهنا تتزين له من الود مبا ليس فی قلبها ،وألهنا تلج عليه فيما يکره.

